


 سس خمس ژ هز اتسود ست ی من سس ۵
 ی

 ی
 »هل

 ار ۰

۱ 

 : 2 1 >م همه

۳ ,۱ ___ 
ِ 7 

 هم هج موم جم همه مو

 ۱۹۷ هرامش جیپ وم بست نر تشک

۱ 
۱ 
ٍ 
3 
۱ 

 رای نیم ود

 هد ور ام

 ۱ هرات

 یی جو حج جو جور

 

 رای لایر ۱۰,
 ٩ >کرهچونمناب ایخ ی ژاس

۰ 



 لج نامسآملیف زا هقیقو» ۶
 نیا تسا رارق بدش یرادزبملیف
 هدنیآ لاسام تشیبیدرا لیاواملیف

 دبأيب هدر یدز

۲ 
 روس بو

 ت9اد دوست



 یلهدعهیلعو هل تا راهظامغریلع

 بم رند حاویزآ لامتحا یو

 میدینشهتفهنیارد تیلامیاقآ و داز

 هتشادراپظا یلفحمربقلام یافآ هک

 هدیسرامتابزانیا ماجناتامدقم هک

 یشویداریراتمه تسناددپ ای تسا
 ءدشبجوم یرفجپورتاب دازرم»

 ی

 دازرهم جاودزا

 رثاتت لوا نلاس رد -موسراب یا رب
 وز ار ؟یربپ قشع)سیپ ؛نا رهت

 .دندرو | هنحص

 - الاورنکد یاقآ راهظارارقب

 نیرلاب ژآهتسد كيیدوزب تسارارف

 ؛نارهترتاش توعدب یئاکی رما یاه

 هماتربرد اهنآ دوجوزا ودنی آ ناریاب
 ناربترتاثت نایدصتم تامادقادشیم ۰ دوشهدافتسا رتانتهدنب | یاه

 نربزیو هلث و ًامنیس ۰ 2 ۰
 یاهیناپمک فرط زا نویزیوهلت اب ؛ایئد ماعترد

 الماکعوضومامروشک رد یلو دوشیم هژرابم یرادربملیف
 رد ب اهملیف ضعب نابحاص هک ینعم نیاب - هدش سوکعم

 ار درخ یاهملیف ؛امئیسو ملبف راکهداملاقوف دوک ررثا

 ؛ملیفناک هسک دراوزا یکی ارهاظو دنهدیم نویزیوهلت
 ,دشابیمنوی زیوهلتو اهملیف نابحاص نیب ًةطساو ًاسأر

 یکیهک دنتشادیمراهظا اهامنیسنا ریدمزا یثهدع
 نیمه ؛ لاسمایئامنیس نوزسرد اهملیف راکدوک ر للع زا

 ملیف میلست اب میتسه ممصم ًادجامو دشابیم عوضوم

 ؛ میلک تنلاخم ًادیدش : یوخ تایحظفحتبج؛نوی یو هل

 روبزسم پورت ابزیناردوخ یرتانت
 .درک ده|وخدبدجت

 رداکوضعرضاح لاحرد دازرهم
 2 »>> ابوتسانآ رهترثانت ناکشیپ رتهتباث
 و دوجوژا نا ربترتانتتساهتدم هکیدوج +
 تاقیاءن نویسیمک یاضعا زا رفود یدوزب تسا عیاش ی اه را

 تسب مولعمرفنود نیا مان زونه . تفای دنهاوخرییفت روثک هدقعنم دادرارق بجومب فصولاعم
 9 نریسیهک تسایرب یمیمسرنت ذ یافآ هتشذک یتباث قوقح + نارهترتاتتو یوم
 ۳ 1 «تندیدرگ راک تساهدرک تفایرداردوخ

 9 2 اف #

 ام ی از تم از زد تم زا مد تم

 »سد ۳



 رم مادفا رات

 قهر 7
 رسا !ردوخ هبرافت هدناب

 یدازآ ؟تیپرتهو نانادرک رب هیت یارب هک ید
 1 سمی

 0 0 ید تم ته تم نم و
 | همی هصع تیم هضم نیصر تم

 ووجورکشم

 امنیسو رتانت ناکتیپ

 دروخیم مشچب هاک

 فلتخم لاکشاهبمهنیازا شیپ

 هرابردارمرظن راکشآ و هیانک یشور اب

 و, هتک هشیپرنه نایاقآ و اهمناخ

 تدم نیایط منکتیمن رکفو" ماهتشون

 ,  هکنانچدشاب هتفای» |رمرظن زد یربیفت

 ودو بوم ماءهدید , اهمناخیگشیپ رثهو یاهفرحزرطرد

 ایق اماو - دوبرتبوخ <رقاسم» | تساهنفابن ها ریرییغت نابافآو
 عقب هبساق ارد وند ها هو
 یقرث رتاتترد - تساهدوب رقدب
 رشهکبت روصردهدرک لزنت ًامنیبم ۱ "

 -دروخیم ملیفدردب الماک وا یرهاط

 ! بیجعداطت

 مدد نیه»+
۲ 

 هب رف زا یرگفتفرگش دادعتسا

 تسا جن رردوا ندوب
 هدیخ رب

 روم تهابشیبءهدیخرر ساخ و
 دادعتسا تسینهگنراس صاخ درومهب

 نبوی ژوتف ایفور مست هفیطو ماجنا كي لکشهب هدیخرپ"

 *تسوا یئامنیس یاههبنج

 ایفور

 . تساهدمآ رد بتره



 گ|دتنک بجمت یاءدع دیاش
 ک ررب ميزکب

 فرح ینایر

۳ 
 قوت و
 یبوخرو ۱یتوتزونک]

 هدوب یدبژاتوسرپرابج
 یدمحا

 تسا نکمم هکیاهگییرنه
 ه دشاب هتشادا یبوخ دنیا

 ثاژ راس
 رب دادمتسا

 هیبش یاه
 و هابتشا

 روشناد
 رانکار اهنیسراک یادم هدوبیب

 . تشاذگ



 تالجمردوازا سکعرازه هد دودحرد لاسکی ضرعرد

 نادرم قاطا بیزرگید یکعرازه اهدصو دش پاچ اپ هرم یاه

 نیلیرم هک دروآ تسدب یترهشزیئولاتیتو دیدرگ اههناخزابرس و هرجم

 تقادلبق لانسدخرمورتوم
 اضزا ار وا ییلطءاج یح اهادصورسو اهترپش نیا مامع امآ

 ار .دوخ یمیبط یاهیئابیزو دوش امنیس هراتم تساوخیموا .درکیمت

 ارواو دهآ شعار سبیئاشهکشیاات هرببتذلو دناشکبرف اه
۲ 

 حرب

 باخش < ادخالاخبجو كي >ملیق یارب

 دناب < زیئولاثیت» مدیف نیارد

 دفداتسرف ناکلاویتق هب «ادخلاخ بجوكي» اب اروا هکد شروپعم

 زاورپ اهثلكت هکیتقو ۶ ملیف اب «اولیئوموساناینات» دب تخب زا امآ

 دیاشو دیاب هک روطنآتسناوتنواو هرکر دب نادیمزایلکب روا <دننکی م

 .دریگ رارق هجوتدروم

 یدادرارقوااب تنوما اب یناپمک تشکر ب<ناک)لاویتفزا یتقو

 (ان<نایغایزورق یوملیف نیلوا .دیامن هیهت یوژا ملیف دنچ اتدرکد شم

 ةربرپ یابناتسعوک نایمزد نآ عیاقو مامع هک و راد

 هدشوپب هتسب :هقی یمعبو یتسوپ یاهسابل تساروبجم <نیئرلاتیی»
 لشم تسالیاماریز تسایتابصع تخس عوضوم نیازآ شدوخ

 نان ار شندی یاهیگتسجرب اهنآ لاثماو دلیفستامیجوورنومیلبرم

 ,درو آ تسدبیرتعیب .تیبوبحمودهدب

 رگ 12:تشادرابطا <یلیوتف هلجمراکتربخ هب یولبق هتفه

 فسیکر دو هتخادنازور نیابارم ینجدب .ناک دننک هیهج نیا متسنادیم

 وصف اد لوزیا زکر ه درک دنهاوخ مسیح یمشپ و یتسوپ یا

 «مدزگآیمت
4 

این آ هک تسارتمک و دزاب تی ربای كربک |اتب |نمزیچ هچرگم
 

 ؟؛دنناشوپیم ارمودنهدیمناشتروعو تخلار
 <میخژدش مانبنرتسو ملیف كي زینیو ملیف نیموس قاقتا بحرب

 با تن یشدب یاهیکتسجربزا یربشت هناتتبعب مینآرو ها

 امتح یدعب لیفرد هداد لوق یوب تتوماراپ ینایمک
 یو زا

 ۴ ۱ .دوشب یباسح

 یردقب هدرک بلج |راهرظن یفاکمژ

۱ 
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 ازاب 2 مانپ یوملاتم سبرگ رگید نامرژادراد میمعت دااد یرج

 امئیس هات وک رابا
 : ایلرو یسدت فو رعمٌهمانشیامن رد رولیت تبا زیل

 1 «بهت ) لگیپسا ماس جرخب هک «هتشذگ ناتسات ٌهعقاو

 رها وخ هیهن ایبملک یناپمک یا رب («یاوک دورلپ»هدننک
 .دنک مافیاار لوالردش

 یارب یناتساد مادک ره یثاهنتب رلیمروت هلتی| مایل
 ريزازاک ایل ُهلیسوب «نمچرد هوکش مانب كنیا

 -(مزادنازا جراخسابل> مساب رب مناتسادزا هدشده | وخ مایفرت را و

 تخاس دهاوخ یمل

۱ 

 تساهتفرگ رظن

 یاهجدوب6ریشمش یروطارپما» ملیف هیهت ی
 ربوبلا سنرالدیاش ملیف نیارد

 -1۳وورنوم نولپزم هناث ملیف هک تسراودیما سک
 ۳ .دوشب ورب ور ملاعرد یبیجع

 نونک ات« دنبآ یم ارودروک هباهن [»ملیف رد
 رتنهبت-ث رویهاتب ر-رپ وک یراگ :دننک یم یزاب اهنیا

 و تیک تربار ؛كلروب كبد ؟ تنک دراچبر ؛نیلنهناو

 شک ادورپ زتگ زمایلپ وتالوصحم زا مایف نیا.نالاک لکیام
 .دنکیم شخب ان  ایبملک هک تسا

  دنکيم ینادرگ راثاز «مهچ كيزاپرس» ملیفودنارب نولرام *

 الودتارب لباقم شان «رسیلپاتیپ» كيزكم رنات و نوب

 1 دنکپم افی|
 شک هیبن 0 کی رمآ رد < سیلپ نوتیپ> ملیف تیقفومزادعب *

 تیفن رم اب «نات

 و سیرح
 نیار نیارپ

 4 نامرنبا یارب سوهلاتم سیم .دنک هیبت یملیف < سیلپ نوتیپ هب

 2 :تسادد رک تقابردرالورا رهدص

 ناچس اثنآرفد ودراپ تیژیرب تک رشاب «بشرد 2

 4 ۳ پ .دشدهاوخ یلمع ۱۹۵۹ لاسرد

 .ازلالویرام تک رشاب «راب نیل وایا رب » ملیفاب ال

 !نایزوک یفااوح» مانبیناملآ بوبحم یی رتک (كي

 ۹ .ددرگ یم یفرعم نآ رگ اشامتب
 ۳ یس؟ ههبن تسورد یملیف نونک مع تكبوراو يناپمک *

 ۱ تبار ها راه وآنیروم نآرد تسا زاقودرادمان ؟افیرف(ناوسمدآ >

 ۹ ۱ ,ددنک یزاب یلومنینوتنآ و



 «فرب تخ رد» رد راویه
 > ملیف هک تسا یدنچ

 مهاوخیمنما مان «درا هیهنآ زوس



 هرادود قشع مها زیلایآ

 ۰۱۹۶ 6لاس دایب لخیام( تفریّذپ

 دنقایم دوب ینتیپاکنیو رد هک یتقو

 دیشاپ مه زا دور

 یملاستفه تسرد تقوتآ زا
 هک نونک | دنکیمحلکیام تبنزونکا

 ومشتس ود هش هعهلثم هتقاب | را زیلو راب

 دیوگیهراب اب
 الاح,ما:درمنم دنکیم

 ؛رتخدكيام

 لایخ یزوب
 رونچ بلاق وب اعب ]ربیوع

 < مثزب

 راتهدب اپفرحنیاب تشوگ لگیام

 یردامب یزوس هک دبرگیم .تسین

 3و اما ...درادحایتح
 !یتسیننهرداموت؛4ن دن زبم دایرت

 یهاوخیمرت«.درم تساپتدم مرباب
 <!مرفنتم رتزا یریگب ار وا ياچ
 بیمتقیمح | زیلهک دریذپیم لکیام

 واوچوک یزرس

 و وپرانس زا یاهسالخ نیا
 تسا <نکم عادو زکره» ناتساد

 ةعنم یاهلاستفهت ارت یرراببژ

 ءزاب ملیفكي ربلاس ره هک تخاس
 اسهسود یو مودملیفزا اما دنک

 شیپ لاسود !هدشن یربخ هک تسا

 * تسکشبلق»مانب یسیلکنن | ملیف ی

 ابٍرئا هک میدیدنارهترد زرشروب زا

 ..دم ایمرامعب یشزرا

 یااملآ یابناببزرشروبلنرک
 باک یانفا یتیلت اوت یوسف اف
 < تیرنآرام2هب یآهفابق ز دزاد
 ۰ تبا هیبشیلیخ

 ار روتکیو شقن ؛ملیف موس لر
 -جروچ دوویلاه فورعم روتک ۲

 9 هبلربریل مه شوغآ رد هکاارایقوعدم و قاع عیا

 . 4ادت نهدنادیمآدخزرگیدکبزا ادج تسنا تقو یلیح دیلک یم هفحدلم

 ۱ «؟یچلآر بیو «نومیدایو» قشع ...دنربیمرسب:یسک هچ شوغآ رد

 ۳۳ دنا عزا هثرگ لامیب تشادزاغ آرد هکترارحتو یمرک نامه

 اد فالتخا ؛هدش هک روطره دا راد یعس كيدزن نایانشآ وناتسود العف

 ۵ ارنابرپمرهوشو نزو دوم*م جوز ودنیا رگیدراب و دنربب نیزا

 جناب <لییهر «كيو9رابنیا داش .دننادرک زاب رکیدکیبو هداد

 . دننک یک دنز مهابددنا وتب رتهب دنا هتخودنا هک



 هفرظتسم یاهرته هیلک

 میم هدهزاام درن رد امن

 و, تسا یمیذق تنسکلیهیآ«رتسنا

 ار یمن او طی زاب یک یاب
 ریهامج داحتا تلود یسوم نینل

 ۱۹۲ رف یتسیلایسوس یوروف
 »دش نایب
 طباوروتموکح هک یوروشرد ض

 ن-یرتکد و یروئت_ساسارب مدرم
 ناتخسنیاهدشاپرب سلکناوسک رام
 وینامسآ یاه هتهون مکحرد نینل
 ,دوشبم بوسحم ل زنم یحو

 یوروشهیسورروانپپ میلقا رد
 یبدا هبنج هژورما نیل نخس نیا
 نیرتک داب هچا ریز تسا هنفررک دوخب

 لاح رد ًامدقو المع هچ و یرولت و

 شور نیرتک رزب امتیس ملبف رضاح
 ندیسر یارب نیلمرک یامعز هیم و
 ءتسامو رعد دولب

 یامئیس9۵۰*هلیسوب راک نیا
 لحم رازههاجنپ هلمسوب ایو یمسر
 اهاج نآا زد اینم مایف ذک رکید

 هلیسو درشیم هدراذگ شر امن ضرعمب

 هیسوریروهمج ۱۵ اب تموکحیامت
 هی رفنآ وتب تسا کشم ودش ابیمیوروش
 هیلا یهتنم ات لامشبطقزا ریاهدکهدو
 ادیپهیسور بونج رواثپپ یاهتشد
 ضرعمب اجنآ و د امنیسملیف هک د رک
 .دوشنهدراذگ مدرمدید ۲

 نم یرما و یوروش هیسور نی

 ینعب ملیفسموبدوتسا (نتسناجكيرا)

 یرادربملیف ویدوتسا نیرتک رزب

 هیسور رک ر م رد هک ار یوروش
 مدیدیبوخب تساهدش اب

 ملیف ۲4یلاسدودحرد ملیفسم
 و نک راکت ۳۵۰۰ و دنکیم هیبت

 ۷ و یدوتسا نیا ۰ دراد دنمراک

 بترم مزاولولئاسواب یمیدق هیلتآ
 دراددیدجونردم هیات آ هسو یلاعو

 تماقا عفوم رد اهنآ زا یاتود هک

 .:دشلینکتاحمأ رو نم

 تلرود رانا رد

 وبیدوتسا یتلود تالیکشعرد

 میفتس رظن تحت ملیفسم

 نواصم و سیئرو دشابیم كنهرف
 ترازو

 : دنب وگیماهسور

 اه هم نه یک دا ای شرور

 تسا رتبهم هف رظتسم یاه ۰.2

 # نزنا میل دوناک سیو بس
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 نآیورزا یزادربملیف هزاجا تسا

 دشده | وخنءهداد اهناتساد

 -.:ملیفویوودتناووتصحت هرم
 ۰ .دشابیم ویدوتسا سیئر یرادرب
 بیپت «اهنادرک راک فئاطو ءدریمان

 نییعت ار اه هدنسیون یتحواههدننک
 .دنک یم 5

 ود او یتباث «دنسیون ویووتسآ
 هک یتقو .درادن دوخ مادختسا

 هئارا |

 هک 5

 ویقلیاق هدیا یاهدنسیون
 یم هداد هزاحا وابءاگنأآداو 0

 ناتساو كلی تروص ار هدیا نآ
 کاست مولا شام هدنس وت رگ ۴

 نتشونهژاج| وابدشاب برجمو هربخ

 لار دع دتهاوخ هدادزین ویزاتس

 رد روب رم هدنسی

 ابی و دنکیمیراتمه وب

 -یمریجاار یرکیدرحبتم هدنسیون
 هدن راکت هبملیف مامتاژاسپ .دزاس

 زا رهتشهلواعم هک لب وررا زهداتشه

 نکیل. هدرک یم تخادرب تسا الو

 ژا هکیفاشآ هخسن۵۰ءره ضوعرد
 رسیارب یقلیمواب دوش پاچ ملیف كنهرف ترازوفرطزا زین ویدوتسا

 لیور راّزه۲4 *ات لب وررا زهداتفه ۰ دندرگیمییعت

 درومو فورعم ی
 هیبت هخن۳۵۰ هاتار

 دنامنیم

 قح بوخو دادعتسااب نیفلوم

 رداز ملیف ناتساد

 دئروآ رد ریرحت هس
 ۷۲زا اهنآدمآ رد

 شخوب .لاص هس لطرع ردرالدرا ره

 ردو تردتتیلیخ مهئادوب دهاوخت

 اوم

 دوخیمن-دراذک یتیمها ناکشیپ رنع

 تباثرونک ۲۵+ وودحروویدوتسا

 تخا درپقوقحامترم ناخیاب هک دراد
 ناگشرپ رتهابثآ رتخربیلو ددرک ی م
 هزمتسدابن اب هک دتشامیم ۳و ؟هجرد

2 ۱ 
 ملیق ناکش مپ رثهر یاسهب دوشیم هیدأت
 نیم .دننکیمرفک هک ی تدمرد هئازور

 :ددررگیم تخاهریرالد !«اترالو رم
 بسور رد ملیف ناکدنزاس

 تس هد تسصخش وی اس, راتسژا یوروش
 یاه تری رنعیحودتتس را زیب یک

 | رهدصیملیف رد تردنپ ملیق تضع

 تقاب زود رمتسد (رالدزا رهءد) لبور

 فایلاس دما رد ممج . دنرادیم

 الو را زهتسهب )لب ورزا رهتسی ودات

 تبجرب وروهشم ناکر اتس یاربیتح



 21 یی
 دوخناک دنزاسو ناکب

 تشاهدزوآ و ۱

 دشاب هک یملیفرهیور كتنا وا مات
 ناتیمطا یاشامکهبا رابتعا ره: نوچ
 و عیدب ًامل-م یرثا هک دشخبیم

 دیدده | وخبلاج
 ۳. ار

 نا دن هیپن هلمج 4

 مساب نابچاشامت ه تسا یدودعم

 و ناکشیپ, رده مانزا لبق یو

 دنلک یم هجوت:ملیف ناونح

 یناپمک لک تنواعم یریلعف یمسر

 رد دیاب اها .تسام ده یک

 هلو ناز نیا عقاوود هک تشادرظن
 تیلامق اه لاسیطرد هث تسا هدوب
 نیا ماندوخناشخردو ره؛رپ

 نابهج رسا رس یاهوراملیم هب از
 یدضنک هیهت تک رش كلی ناوتعم
 تساءدناسانشپوخ یاهمایق

 ر تشادن لاسیسزونه قوا
 اردوسخ یمامتجا یاهتیلامف ها
 ره تاتاعما هک درپ هدرک عورش

 ((کل ونآ ز . ف لب راح»
 ,ووو هملاطابشدوخ )۵۲۲۷۱ ۲۰ ۷

 ,نانیمطاو نامبا

 نهث و راد هشير یتخرد

 را رتزاو ی
 / ۰ هک تشادرظنرد شیپ

 نوک یاهملیف اس امام
 رریکت دناجنکبزاوآ و كيزوم
 اعف اپلاسزا سپویدوتسا
 هدیا نیاب

 ویدوتسا ,دوب قطان

 7  لیبتسدرد « «نوسلوج
 3 رد دوبرارف ادتبا
 هی دوشهداد اجزاوآ و كنهآ
 سم( لوناز)ملیف مامتازا لبفزور
 زمب مه فرح هملک دنچهک دش

 بیترتنیاب ...دیازفایب ملیفب كولاید
 ابقطان ملیف ۱۹۲۸ لاسرد هک دوب
 عب لاسهس,تشاذگ دوجوهصرءب

 لگ تیریدمماقمردا رلون از۱۹۳ ۱رد
 ٍایپم رثرا ونآ ردارب یناپمل هببت

 هک دروآ دوچوب یلاهملبفزور
 دقتثمو مدرهدماعدنسپ دروم
 ج یاهملیف تفرک
 اچوک رازس» نوچ ینادواج
 و 6 هرانس جنپ راک تبفاع»
 ثیلاعف اپ نراقم ار «هعماج
 |ادژد دنمتردق یاهدا ابدیدش

  وگور هرادا نز» درک

 ۳ از لاوحاوآ عاضوا ردار
 ره هرخالابو درو آ دوجوب

 چار «منخیرک یریجنز ناینادنز
 یاه هجنکش هیلعرب یدایرف
 هدربراکباهنادنز یناسئا

 ۱ تامدخ نیا

 ابو تخادنا هارب یناعیلبت ساوآ
 هبدشیم شدیاعرمم نیاذآ هک یلوپ

 نیا هک یئاج1زا ؛تشاذگ ویدوتسا
 دوب رهظن یب ًاعقاو هلاعف تردف
 دش رضاج رنراو ناردارب ینایمک

 هک

 یارب هژوس نتشون و ندروآ مهارف
 د یربفیب یاتنانم اج دشلوفعم ملیف

 -رالد هاجنپ و دصکیا یا هستفه هانوک ًاتبسنتیلاعف كب هرمت
 مساد ینامر تروص هنیمز نب

 نیا كوناژ «دیدرک رها: *تداعا
 یدیموتاب تشاذگ لغریز ارباتک
 . دابنیک وفیویدوتسا هبور لماک

 شیاتک هعلاطم

 یبوخلورو دندش نآآ ندیرخبرضاح

 ندرک راذک اویازارد وئاز هب مه
 شناتساد یور زا ملیف هیبتقح
 ,دنتخادرپ

 ءدنسی ون راظتن |فالخ الماکنیا

 .دروآ رددوخمادختسا تحتار كوناز

 نیرتزا-لوپو نیرتبوبحم یاربهک
 ویرانسمایانآ ردویدوتسا یهشیپ رذه
 نیا ...دسیونب بسانمو ساخ یاه
 «نیننیتنیر»مسابیگسریهشروتک ۲
 * دوب

 یب وبدوتس| تاماقم

 یویدوتسا ریدم ؟ر ترا و اج»
 هب هل تسا یدرهرثراو نا ردارب
 تسانموم و دزبیاپ تخسدوخ دیافع
 ی ِ 0 یویدوتسایآ رب هکبدا رفابنمشردو

1 ِ 
۲ 8 
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 ناشی (یمرک رسلناسوژ| رکید یکی

 ۱۹۳ نی



 ۰۰ تب تس

۰ 
 ر 9 , ۰ ۰ بی

 ی ۹ یداهنب نانمش

 کا ؟ 7 ۰

 قال هدافآ هود ماجن ۰ 7 د هصالح

0۹ ۳ 
 ریش یااو ۳م ا ن لح ۳ ۱

 دف تا ك
 ی تناج گی دوش هداتترف گیرم

 ۲.دئاهدشووقفمادنانرف و تو یر ج9مانب كچوک هم رتخد / ی

 ارد رم وکیا قادر, ۱ ییسحا دان و

 ابر یوم س نیشام . < ینوت» وحا نیالالخرد .دربیم ما ی
 5 و ن 0 نادرم زا یعیرکید قرط

 یمل» .دننکتم اگاععاو

 ناتساد هسالح ار
 یعقوع ۱ »دیم همتاخ اج نیمه

 یاشامت تذلدنهدب ناشن ارملیف هک

 تفر دهاوخ نیژا نآ

 بایم او هدنس ون ثر

 یاهنامرناگ دنسیون نایمرد
 یعصاخ هقبط رد « ینیچ ی # بیل

 ملف كوئزا هک درم نیا - دراد رارق

 ترپح ثداوح نونک ات وا

 دتفاک هجفهربیزیگنا

 یاهملیفر هدش ناور

 درک مک ام

 ۱۵۹۷ هرامش :عینم تسسساا

 یداو» «وئا رفای رام »
 وز (یا هنحص رد« نیتن اتسنک

 م سس

 ررکر زاد درک هب
 اه نامر . تساهدش دیپ ایندرد نوک ات هک تساین

 نادیرخ کیرماد ناتسلکنارد وا
 رنک ه و دراد ینا
 .تسا هخسن وا زهدصیس رد زنا) وا پاچدوشیم رخ

 یللتخم یاهرتک اراک نایمرد ۰
 رراد|یدجلاحنیعرد و دهدنزرومام (شوک یم» هدرک قلخدرمنیا هک
 ور اروا همهزا رثغیب تهجنیمهبو رت روپشم همه زا اکیرما یهاک
 .مينکيم هدهاشم اهنیسهدرپ

 دنسون نیرت

 ارف «دنناوخ

1 

 نوت ار ؟نشوک یما"شقن
 یر اف ملبف دنچرد «نیتناتسنک ی

 .تساهد رک افیا

 یاثیرما السا نمتناتسنک یدا

 درخنط ومزا شیب سنا رف رد یاوتسا

 دد تله نبهمب و هدرک |دیپ ترهش
 لگیه اب  تسا هادش ممقم اجنآ

 الات و زیمآ هلمط دنخبل ؛هدیژرو
 یوسئارف نانز دزن «بمشنوزارفرپ *

 کدرطهدرک ادیپ یئاوارف تب وبحم

 الورسب هسارف زا دنراذگیمن هک

 دورب
 یئاچنپ نانشد 2 ملیف رد

 ناسمه اب ار؟نشوک یما)شقن یو

 زا یگتممه ترابم و تنوهخ

 نیگنس یاهتشم هکبماگنهو دنکیم

 ادر-ف نادزد هناچو مکش یو

 هلال موفلحزا نیسحتدایرف دب
 ر وا

 آ یم
 : دورهم اوبب نایچ

 ۳۸هحفصوو دیق



 اتم زا ۳ یلرزب اه اس قوقح

 میات هلجم زا
 ءرامش ۱٩اندیه ۱٩۰٩

 نیو داج

 ملیف هیهت هبعورش یمخش یاههیام
 یرمتسم قوقحلع ع رد هکشی ای ودندومآ
 عفانم زا ژاتناسروپ یاضافت تبات
 یفوفحویلام طب اور دن درک اراپملیف
 رت یلاشامترایسب دوویلاه ناگ راتس
 و یفشع یناکد نر مامقزا رتددیجیپ و
 یلو . دشنآ ناگشیپ رته یک داداد
 یکشوم میاقو یژاببش همیخمامةزا
 یلامطب وررسردامنیسناگ راتس هک
 دون یر ! درب لیف یاهمنایمک ابدوخ
 و رتکنم همهزایکی نیا دنا

 , تسا رت, دیچبپ
 سیوا وی رانسرفتود لبق هام هد 1
 یلناجو نیک ار نیئرام مانی «

 (ماضراوس) هبموسوم یا
 هدادیسکب هک
 باتک نيا.دندرک دروخرب دوب هدشن

 لزرتمب ماشفرسیارب نی | ریدورب
 (نیوناج)اجن | ریو تفردروف ناج

 دکب

 ای نا
1 

 مان دوخ ریخا ملیفود یزاتاسروپ
 رود ۵ اب

 3 درک

 ییت هفانم | هسرتم وفات

 یشک هعرق زئاوح لکع مج هک دناسریم مومع عالطاب
 : یاراد و لابر 5:۵۰۰۰۰۰ یراح لات

 یلایر ۴۰۰6 ۰۰ هزياج یلایر ۵۰۰:۰۰۰ هزیاج ٩
 ۴ رز ۳۰۰/۰۰۰ ») ۲

 ۱۰ »ر یوم ار ه

 و يلاير ۱۰:۰۰ هریاج نارازه و
۲ 

 رک رم هرادا هب یراچلاس نایاپ زالبقات

 رو ؟.ویموه »و

 7 یوم نر

 تسا یلایو ۰*۵ و یلایر ۰
 ديشابالاب زئاوج ناک دنربزا

 ای یلم ژادنایپ قودنس ی
 اب رک رمرد ناربیا یلمكناب ياههجايو اپیک دنیامنو اههبعشزا یکی
 دینکز اب زادئایپباسح نانت ادتژرفو دوخ یاربو همجارم ابناتسرهش

 رد ؟دعدنن ی

 زن مایلی و موسهک
 اهتتهت .ددرکیم رالد نویلیم ۶۲ نیب
 .مایلیو هک دعکیم لوطرگیدلاس۰*
 و ازحه *میس نب رخآ هلاس؛*ندلوه

 یشاپمک هکلیدریکب اردوخ یرالد
 نیا لالخوم دتاوتیم ایبملک
 :وه | رروب رمفا رک لوبیتالوط

 کا تاک الو

 تدلوه مایلیو هب رالدوا ره ۵۰یلاس
 و هک دوشیممولعمنیا رباتبدادرپب
 ..تمدخ ایبمط یناپمک تفیقح
 یو موا ار ندلوع مایلیو



 ۳ دخترم ۱
 راد راهی -ِ و( وبنیکی-دوبیکبی)

 ۳۳ قالب و وی وتسا

 اف لاخربور دو ها ینف روه -ناینسور ميحر : نادرآ راک و تحل راس

 ۱, ر : تک رشاب.ولنا وق؛ راد مل

 ی 1 ادم و و

 ۰ زا رک شوب» - یسدقن - ناینشور میر .ینا

 ار

1 
 رک ربروسنا

 ۱ تورا ذک

 و هدبزرو دوخراک رد ولئاوق

 یئاوارفدیما وا تیقفومب ,تسارحبتم

 دوبن یکی دوب یک
 ار ملبف نیا یویراتس

 یکب ۱۳ فورتمهخبپربه « ناینشور «دوبن یکی « دوب یکب»
 93 رز ردرپ نحتهتشرب (دشابیمزین

 تسادشرادهدبع امخ
 هدافتسا اب نآ هقبقی

 زا و هدش هیبک (تشرم یولپب ردت



 زو رصشب بشهمین ریما ر

 توروت مار یر

 واسیم ایندب یدنزرق هدش هلماح ریما رم یتدمزاسپ
 ابیز یرسپ هک ار گدوک نیا درپگیم مدمصت یبالفربژر

 طفح ءدصقبهدرب یئوب نابرجنیاز

 ز رسما دنژرفو دن

 و نکشمزیه دئانس

 اذگمموا هراوهاک رد اردوخ دنزرف
 لتق ریما دكورک یاجب تریسویددرم ناهتسدب .نکشمزبه هلدو] اثاثبا

امنیس هراتس هلجم ص وصخم هراپش
 ۱ 

 ی هم گر لاسژاف 1 نآفداصتو هوم همش نیمتسپ ید اشنا ترس انمب یدوزب

 دها روس رشتنم تسا ریظنیب تبع ره زا هک سس هاش گر و هدشاب رب یهرگشاب

 دیشاب یدعب یاه یهل |رظتم
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 تاکتناب ؛هتشاد میدم" مدرب یهپم

 هدز یتشاچ یناوارف یاپیراکءزی رو
 - تسا

 یوب رانسورممشلوژهدننک هیهت
 ۱ كنيديک نیلئارثآ
 ایزوم.تساهدرک میظنتلیع نودلو
 ملیف نابجیپپ فااتاب دیوید

 لا. ثیفب رک یدن ۲
 التسا ۰ راذاشیلخ
 درد . ویت ام رتلاو

 و5 نیا رب دا ین دا
7۳89 ۵۵۱۵1۵ 

 (ماددولم) نازاس صرف ۱
 یتسیئرآ دتنانوی
 آن اجیهیاهارچام یرسکی

 و بوخیلاهینامرفرپ ٌةفاناج یداح ریغ و اربک یعوشوم . كيرتنآ ریو
 1 راثآ ریاسزا ار ماردولم نیا ب

 ثنج نامربقكي
 نادتزرد نیحلاسودا زا نی

 رب نتکنشاورد اهناخب

 ؛ هرک

 < اهن

 ددرگیم
 « هگنجب تمیزعژا لبق هک وا

 <ناروف» تسدب اردوخ ٌةناختراجت

 ۱ ؟مروت»و
 یجیرص هج

 و ؛ تسا هدیسر

 هرادا ناروف ٌةلیسوب شایناپمک

 وهم > كمک اب
 ناروف صوصخم یشثم
 لتف تقیقحو دربیم یپ یلسا هینقب
 ددرگیم شافشکیرش

 ناجیهیاهسناکسدعمب اجننا زا
 :هناهشحویاهدروخو

 نارگ اشامیلنا قیریکتسهرخ
 .دنزاسیم بوکخیمدوخ یلدتحرب

 بلاجرایسب« رتروت اد >ینا

 نترام حرخب « نازاسیرت»
 تسا هدش هیچت رسنل

 زرویا زمیج . بوخ
 ۱۹۵۸ربتک | . هتیقد ۳
 نل آ.زوردن [ انا
 میج ۰ ناروف كيد
 ین راب ۰ مروتلم

 709 ظهت»ع ۷۵ ۵

 وشیم زهرق اههش ره

 ( ونامربق)
 ربامنی ودلک

 نز «فور نوش و
 <نوتسا اینیجریو ووردت

 .دن|هدروآ دوجوب هدننکت حاراتوروآ
 «<نوسیمزمیج 9 روپشم ةشهپرنه هس

 یتورود > و «دروفارک كي
 تراپم ابار لوا یاهشقن

 اع نآدوجو دن |ءدرک اقیایصاخ
 شورف اب ملیفنیا هک د وشیم ببس
 ناهج یاه رازابرد یروآءاسرس

 هجاوم ۰ ددرگ 5

 هبیبت و نادرگ راک. هدنسیوت

 یگیدرابکی «نوتساوردتآ> هدننک

 یاهملیف هیهترد هک دنکیم تا

 -یعن دوخ یاربیریظن هدنهد ناکت

 ات اد ازانوتسا تشگنارثا. دسانش

 -یسناتس -تسادوهشم ملیف یاهتنا

 اهرگ اشامترظنالماک ناتسادزاغآ یا»

 رد ناجیه , دزاسیم بلج دوحب ار

 » دسس۰ دوخ جواب ملیف زخاوا
 دودضقم هک اجتآ ات نوتسا

 منج ناتسادتساهدرآ یعس « هدوب
 غرب .دنک ظفح اردوخ كيتسيلائر
 مر فو سا قطاقم رد؛انهتمسق
 - هدش هیهتو یرادربملیف یرجام
 الات رد اهابی اه هتسح یتسیرد
 هدهاشم اررتناموک دملیفكي دنکیم

 . دیامتیم

 بللارچ زفیج- بوخ

 ۱۵۵۸ ربتک -هقیقد۴
 رب ودا یتیپاک -نوسیم زمیج
 :ایهام-جب ردن دیآ درود
 یرنه .دروفا رک كيردورب
 یو رل.نمتباوتراتا

 ریو اید ۵ ۰ ۸۶۶۴۵۷

 ((یلانح) ریت

+ ۵ 
 یفاشیزاب -تسنادرک رس «هسنارف
 هدیم هلارا یشزرالناقو

 لرصحم ینانجبلاجرتا نیا 1 اجرثا نیا
 و نید ناهو حرخب هب ناتسلگنا
 ,مدشهیهتنسردن آلکیامینادرک راکب
 ورفتارتسا یویدوتسا هلیسوب کی رم | رد

 وراودایوی رانس ۰ تساهدیدرک شخپ
 ًتشون ناتساد لسا ) تسروپیا رد
 زا رپ (؟نوسیم .ویلبد .یئا 2
 . تساهناداتسا یاهیراکهزیرو تاکت
 اابق ؟نسردنآ -نید 2 روهشم جوز

 لو یئانج یاهملیف یرسکی
 اه رازاب و هیبت#ریتناخ لثم
 . دندوبهدرک هضرع
 مدیدنلآ-بوخ یلیخ
 ۱۹۵۸ توا - هقیقد ۴۳
 داوناه-کل وم وه ر کسا
 رشیپ درف -تراهک راتربار
 نآ.سکرفدوویا

 اه هو 90و لو
 (یبک) یمظنیونرناو 5 و

 لاتبانیتنک
 و نیکتسوس لپ ناک دننک هیت

 اازاچ یمادرک راک نجیب
 *یب *یت یویرانس یور زا تتسیزک"

 َّ ویرگ درلکیامتک رش اب دارالک

 ۳ زا تلاتررو یلروه ترا
 یدمک فا كيلاتننیتنک یناپمک رب : زا تاب ی

  كچوگ كشیپهک دناهتخاس و
 : :دنهاوخ تذلنآ یاشاممزا هارزبر

 لا ار ملیف ناتساد لسا
 0 ۰ تساذد رک بلد راک |رنآ زیمآ هفیطاو روآ طب: ۷ ۱ رب ق ۳ 3 دد و هتشون تیاننیوبو كمك اب

 یرفموح ناجیه رپ تیم
 یردمکاوم رسم یاههنححم اب 1

 و ۱ ب ریس

 2 د - دراد لماکقباعت ملیف
 ردهیقب



 ۱ مود تمسق ۱

 »| لالخرد

 راهچوتس ۰ مدوخ ملیف نلوا
 <ینیتاواز» ابتاقالمو <حرسلک

 كبس یدک ملیف دنچ داجیا هب نم
 مناوتیم ناشنایمزا هک مدز تسد
 < رقص فالخا هرم 2 , «انلادام»

 ار < هعموسردیدلابب راک وریپ كيو

 مربب مسا
 تیقفوم ابیگمه ۱هملیف نیا

 هسگ نمو دشورب ور مدرم لابقتساو
 و ترهش مدوخ یارب بیترت نیدب

 هیهتددصردمدوب هدرک بسک یرابتعا

 مدمآ رب یدج ملیق كي
 ازا هک ی ملیف

 دوب 6 دنتسهام بفارم ناکدوک هدش
 لصاح میمعت

 شاهیهت رد < ینیالواز > و نم هک
 رد ملیف نیا « میتشاد تسد ًاقفتم

 و یفراعتم یاهملیف نیب یدحرم
 نوت تالوحت و قباس یدادرارف
  نیاب هشیمه نم : دوب امنیس

 دیاب لاح نعرد ؛ ماهدوب فرتعم

 و نم یارب رثا نیا هیپت میوکب

 ميتشاددنیرگب درک هت ک
 نیگنسرابهک دوب یماکشه نیا

 اب یحورو یماظنتنکش .تسکش

ِ 
 ۲ ولجت ادوولاسااهزوررا یکی

 ار دوخ هک لیف روهتم هدننک هیبت
 تشادیم ایژروب 2 نادناخ باقعا زا
 تالایخودصاقمرثارب زین هرخالاب ۳

 شروب شراک اردو رود ؟تکع
 شک

 ولجنا یی رصقرد شراکرتفدب ارم

 : دناوخارف
 ابیآ هک دیسرپ نمزا اجتآ رد

 از یبهذم ملیف كي هیبت مرضاح

 احیضوت و. هت اب موش راد هدهع

 كيهب طوب رم ملیفناتساد هک دورفا
 هدایپ یاپ هک تسارا میب تیرثاز هدع

 دنوشیما <وتهرول > هاگترایز مراع
 ناشلاحلماشنیسدقمهزجعم .بیاش ات
 دوببیترتنیاب . دنبای دونپب و دوش

 رنهو نم یتسهشتب تاجن هتشذگ

۳ 
 نیریام و رداکرم ارام ؛یا تن

 سایس ناگ دنهانپ ز 55 ا

 ناخبوجتسج ود یئلع هب اهناملآ

 هتفریذپملیقرکتلیهایس وزج دندوب

 ناهتپ دوخنیبقاعتمرظن ژاوحننیدب و
 یقخم و نداد هانپهتبلا ؛دندئام

 رکید هلْئسم كي هورک نیا 1

 رد هکتیا ناو
 هتکمم رگایهایصرثک

 زا یکی رد هک دوریمن مدای
 عورشیدیدش ناراب اهزو

 اهپمب اراجهمه ابلکفارطاو دش

 لخاد رد امیهکنآ یب درک ناریو
 تسرب یبیسآ هطوحم

 نا .لیف هیبک نم هتافساتم

 یرسزا » یدرن وازرت 2

 هک تسا یکبع یاهب دم

 . راثآداجیا زا لبق اکیسد 3
 هددوآ دوجوب دوخ یدج

 ..مایقییالوا هشیپ رنه
 وب «یتایئامان ]»



 ءابفرح نیا همهزا هتشذگ ...دوخیم

 منک یم لوبقنم هک لاح نیعرد و

 دروم ملیف هژوس

 جیا و دیاقعژا

 رودیدودح اتتحب

 «دوب_یسهذم

 ملیف ار <
 وامسم > ناتجمه 1

 منادیمیبوخ
 «تسیلات روئن » یامنمس

 نئوژ مراپهچ رد اهیئکیرمآ
 ناخآ دوروابو دندش دراو ۶

 خیرات رد یبیجعو یرجامرپ هرود
 .دشزاعا ایلاتیا یامنیس

 یاسلرم اه رتکس) زا دک
 هب ملیف هیهت دحاو دش مامت لپنس

 لقتنم نیتالاپدیترواجم یاهویدوتسا
 هبتخ كي فرظ اجنآرد و تفگ
 زور .دیسر مامتای <نامسآ ءژاورد2
 دیسرارت نآ زایی هک یبوشآ رپیاه
 ؛دادیمن ندیش,دنآلاجمیئچیه هب
 حرط دهاوخب یسک هکن اب دسر هچ
 رگید الوصا .دزیرب ار یملیفهیب

 هدنامنیقابیلیاسوو نییرودوویدوتس
 .وزیملیقهیبتهب تسد دوشب هک دو
 ره « ميدوبهداتفارود مهزا همه اب
 دوخ یارب و دوخ : یلاهنع هی كب

 یی مه لاوحازاو میدرکیم یگدت

 نأمهو دیدنی

 .ولج

 هدشماعتنامل و

 ملیف زا
 هچدب

 نود یک دن ره طوب رمو ووس-_ > گر دن ۰

 هک نامه ؛دوب

 رد مدوخعضواما ۰ مدنامربخیب
 تپج هب هک د + رارق نيازا مایا

 ... « کیسد >»رثا « نامسآ هزاورو » زا هنحص كي

 و دماین هدرپ یدریبهذم تاماقم تفل اخه بسب ملیف نیا
 دشفیق وت هشیمهیا رب

 ولت یامتیسدیئایب اههچب -

 ًاجیردت و مایارورمب میدابن دایشب
 هک دوب هتفگ نمیرفنكي .تفرگ تروص
 زا |ریزاسملیف هرابود <ینیلسور >

 ۰ تسا هتفرگ رس ًاحیضوتصخشنیآ

 ناتساد : هک دوب هدوزقا ردقتیمه

 .دنزیمرودیشیشک یگدنزیور ملیف
 كيا تشذگ ما نیازا یتدم

 تسیراتسو# ینیلسور» اب ًفداصتنمزور
 دروخرب 6یدیمآویجرس  شراثآ
 یاههلپ یور ار ودتآ ینعی « مدرک
 هتسشن رهش زکر م یلاوحرد یترامع
 قراعتو مالسزادعب و متفرولج .مدید
 : مدیسربینیلسور زا

 ؛ ینکیم اهراکچ «بوخ -

 همانزوو هب ًاتقوم روما ندنارنگ
 هک یاهلجم؛مدوبهدش لوقشم یراکت

 وطع عقاوردو مدرکیم راکنآ رد نم
 ثي حالطصاب مدوب شاهی ریرحت تاثیه

 روماب رتشیب یلو دوب یئامنیس هلجم
 تا و

 هرامش ينپ هرخالاب هلجم نیا
 « دشلیطعت و دروامن ماودرتشیب مه

 موشب شلیطعت رظتنم هکنآیب نم اما
 اب ار دوخیراکمه مراپچ هرامشزآ
 مهرما نیا لیلد «مدرک عضق اهنآ

 یلیخ امنیسهب نم هقالع «دوبنشور
 مدای . دوبتسایسهب ماهقالعز| رتشید
 رد هلجم نیالوا هرامشرد هک تسه
 یلاهملیقهچ > ناوتعتحت ینوتس
 هتساوخ نم زا «دینک هیپت دیلیام
 ماهدیقعمسیونب ارمدوخ هدیقعدندوب
 نآرد «دوبنشور الماکمدوخ یارب
 تا حرط لماش نم هلاقمنوتم

 را مدوب دراو 1 1
 ۱مایهیمیس» شمشآ اهنار

 رردرنا بت
 ( توللیاک» یرگید و (ول

 7 ووب (ههدنگ هالک )

 یروسناسآ رداببش یدرابمول ناب ایخرد
 روش رخ هبام هناگیو دیباوخیم

 یشادیک رزبردپهک دوب نیاشسناش
 نیا .دیزرویمتبحمیوب رایسب هک
 ی (اتیممایک داوناختبحمترارح

 شاد هاگن هدنزو مرک ار ولوچوک
 .دادشتاجنیهابتژا و

 یایند نیارد «هنوللپاک 2 اما
 ۳۳ ۲ دو بابثت الماکروانبب
 یئزج ای دنک یهجوت واب هک تشادن

 زار هءرخالب.دهدب ناشن یا هقالع
 نیا ...دیتک نادسنر و تقرس هب

 و لاس هدژاود بیترتهب اهولرچ
 بدن ژرناخسابل:دنتشا د لاسءدریس

 ورو كنر یاه هچراپ هراپهکتو اه
 یلنش اتهیمیس «دادیملیکشت هتفر

 ثيزجب هک تشادشودب بیجعورا رد
 زیچجمهنآ ریز سردنم یراولشزیز
 دوب نیا هچب سپ ودنیا راک .تشادننترب
 ییلدسرابچ-دصمس هکنی|ضحهب هک

 دم ناشدیاعاهشفک ندزسک او زا

 یلارجنآ هک زک روبالیویلم غاب هب
 و دندرکیم هیارک یبسا هتفر دوب
 ۳0 یراوس هب
 ی او یویرانسری# ینیتاواز»

 یابی رایسب لیمسبسا نب ازاشدوخ "

 »درو دوحوب یا هنار ءاش

 یک ادنز زا یملیف هیبت رکف



 یو دربیمرس ربشنیار
 ماننیئأاوج رتخداب تدمنیا

 و دش انشآ «

 0 یقرد «فدراب تیژیرب»اب

 ۳ ی زاواوما هه اهر
 داد ناشن سپنسیارد دوخ

 » دومن لاونس یدعب عالطا یارب ودنآرب نولرام را یمک تسدهک

 ! درادت

 ژا تسمرسو رورفم نفیتسا

 دش ناتلکنا مزاع یزوریپ نیا
 روشک نیاردهک یرتأت لاویتف ردات

 درز یو دشک تکرش دعیم داذگ
 نیرتک رزب فی رس 2 <

 ۰ رارق ناتلکنا رعات ناکشیپرنح دود)ییپرد لاویتفنیارد یدوزب

 هجرتدرومهک دومنتکر ش <نارنک
 . تفرک ر ارق
 بیش و زارف

 .  مدش تیوب ییودیب یابتیقفومهجوتم . دعبب ۱۹۵۶ را دمی یاهلاس
 تک ر ش یارب یتوعد یو زا و هرتو تملط یاهلاسنتیتنا یارب

 ندتل»راب نیلوا .دندروآلمعی ملیف یطنفیتسا . دندشیم بوسحمیزور

 ومث ءاما یواب یدادرارق <ملیق تسد یک دتامرد ورقفاب لاس هس

 اب اتبسن لو <مانمک هدرم# ملیفردو یتاعم رارما یارب یو.دوبنابیرگب

 اّزایو ترک هدهمب یتیمها «ینابرم لیبقزا یئاپلتشهب ارابجا
 ایم یاهمللیفرد تکرش نت هریغو یک او ,ندنابسچیهکآ

 هدپعب اریفنم یاهلر هخیمه تیکت یکدنز هتشذک ن آز او دادرد
 : یلاوتم یاههام هکدش تعاب شراب



 ۲ ؟ناتفر یا رجام

۱ 
 1 ءژ

 و بق
 »دص یاهتنمردو هدید هتفر د

 5 ۱ ت دامارد یاههلیف ناوج ناکعس شه نشر را نتود
 هما

 اهتف رگ هدهیعب مایف نا دد یمارد لدراب نیل وا یا رب روهشم ندمک و ناوخهزا وآ كد و هتشاد هدهعبار ملیف

 یئافتعا تاعوضوم نیاب

 انا اب د وشمم ممصمت هقاع ی

 حورجمیتخسب هکشااب. دیامن هلباقم

 درب یی یتقو ی یمخزو ۱

 ده | وخلمح عضو
 دوشبم

 وزب شرسمه هک

 تسد یرس دوخ و تجاجلزا درک

 درادیمر»
 رد الاح كربندراهونیتسرک دال لا نوا سگ

 یژوریپ ادا رد.دنل وغشم كنحم اقب رقآ

 یار لیلا تا زات نازا
 اهیلکتا تامکب ابیئیرم

 , دننکیمیتیعت بقع ابنا ملا دن ایم

 تخسب دل دندراهنتیپاک نایم نیارد

+ 

 ی
 یرتس یناتسرامیب ردو دوشمم یمخز

 .ددرگیم
 شرسمهب ربندراههکیدوجواب

 ندخازاوا «دراد حایتحا نچزک 1
 .دنکیف یراددوخ

 و باعه تفس هک نیتسرک
 ارنچرک بضهومهخاب ءدش تحاران

 یینتسیرک ؛سیراپردز .دنیامنیم كرت
 رکف اهیزانهرابرد هچتآهک د میم
 دتساءدمآ ردزگزا هانتشا هد ؟بیم

 رفکی .د شیموپ ادج رخ هج خنا ۳ سس ۵ ۳۳۲  4

 نایمرب .دتفایمها رب نادرگ رس

 رابچهرخالابو«ربرقاندامناخ نامز
 رسی بانک زا یابتقا «یناووب هار

 ةسومن اهنیا زرتسام ناج شورف

 (ک۱)9 مس

 گ ۳ ۲۱6۵ 7

 "چک
 ۱ 9۵ ۷۲ هانصع 11006 نا ه یاهر ۳۳

 ۲ یز یاهلر گب

 نیس

 تیر یم
 ۱ تسس __س

 ۱  تنپ یاهلووتزاهک دنتسه یئاهملیف
 ۱ فرکش تیقفومابو هدش سابنقارلس

 دن |هدیدرک ورب ور
 ؛اندننک هیبت «نمچیلل]

 کورزایملیف هیبتزایتما شیپلاسود
 یاهریش> اشنیوریا رلستسب لو
 ره .دیرخ یفازگ خلبم ابار<ناوج
 یرزرآ تسناوت عقوهتامهرد دنچ

 ملیف,ارناتساد نیاو دررآ رباردوخ
 ششوگ لاسودرا سپ یلو دنادرک رب
 بف لاس راک مزاولو تامدقم هیبتو
 دروآ ردیملیف تروسب ارت دش قفوم

 »ناهج رکفنشور نیدقتنمر تک اهک

 نر لراچ هننک يئاسرفملق شاهراب
 دددلارهرچکیپ نشوم هلجم .دفتنم
 ی ملف نازا ال یداهفا

 3 تفگ

 نود گززب یتلاصا ,تیفیک »
 «» ۰ هینیبیم نآوچ یاهرهش یئاهنیس

 ۱۳۹ هدرک دزشیم ثماب هک 5

 /مفکب ناب ارگ اشامترامشیب
 نیمضتارنآ شورفو تیتقوم



0 

 یودنا رفنآ را زهزا كي رتیمد ؛ نمشرد
 کل یهایبل یارب

 ابیلوپ هکنیا نودب

 یاهوشود کكيرتیمد زاک
 نیدقتنم هبلک نیسحت دروم 4 ناوج

 هدیفع راپظا یاهدع . تفرک رارف

 نلتعمناتشادهس راحت وا كثدرک,
 اف
 الب رتیمهدوخ . تسا تخس و لکشم نآ

 تگ ناراگنرسخب ملیف مامقا زاقعب

 لوط لاسکی شاهیپت هک ملیف نبا»
 لاضهد هزاتئای نم یارب « دیشک

 دناهدرن راک اپملیف هیبت رد یوأب

 ندرک روصت هک هداد طب رمپ؛ار مل

 لثسلایفامد رک یزابیتوم
 ۰ ۲:۸ هحفص رد هیقن تشاد تقةشمرتم>ز

 یاب فرم یزارملتا
۱ 

1 
ِ 



 میوتوم هجمحودن اه امور و
 راهام لایخ هک 2

 ..دنانن رک

 یقابیهار هچوتیارب رکید الاحسپ
 ؟ دلامیم

 یاهتحالیهکنیا زاریغ « حیح
 ار «نکمم ییغ» یناوتب هک یئزب
 یزیچ هناکی نیا نوچ « ینک یلمح

 رتولج یردق هظحلنیارد ل
 : دوزفا هتسهآ و دشمخ

 الثم ؟ میوگب تیارب روطچ - 38
 ؛دناهدیشک راوید اجهمه امربورود

 یالابهک یی ]نامسآ نیاو امنیباما
 دسدناهتناوتن رگید تسا نامرص

 مه یموزلو؛دنروایب دوجوب یلیاحو
 هکنوچ دنکب ار راکشیا هک هتشاا

 زجاعزا وریزا رخ, درفثكب دننآ
 زا دتارت تسا لاحم یا

 ودورب نامسآ فرطب میقتم
 راوید ار نامسآ یوسلج قیاریات

 ناتسا دیاجنیاات

 ام یرهشرد <
 هک 5

 دیتا

 
 و هنزولغشزا تسد ت

 نادنژ رد هک < ییوراج ینرآ

 و <نب» رب را

 . تسا هتساوخ كمك رارف

 كح یارب هتشادرب و رخ

 ی ۹
 او دتنیزگ یمیتکس نادنز

 ًاعقاو نادنژز| <ینرآ ۶ ندنازیرک
 ار ینرآ رارصا لیلد زین ودتآ و - تنامتیم لاحم

 فرصنمواب كمک زا دترادنصق - دننادیمن رارق یارب

 . دنزادناین رسدردب اردوخو هتشک

 مودم ار نایهگترفن كي نادنزرد <یئرآ »اما

 رم تاماقمءتساما ء| لمعنیا تازاجم هک دنادیمو هدرک

 العفهک -ارمرجنیا لماعرورهس فرظرد طقروطب نادنز
 دنهاوخیتازاجم ادیدشو هدرک فشک - تسایانشان

 ندشفشک ونداتفاریگ زا لنقات «ینرآ 2و نیازا درک

 . دزیرگب نادنززا هدش یتنیقرپیدیاب شهانک

 زا یرکیدراکكياي .. نامسآ قرطب
 یاهراویدنیمه ء الثمای ...لیبقنیا
 نایهگت زوروبش شیور هک نادنز

 .. دهدیم كيخ

 رقنكي هکنیاشحمب هک ینادیم
 دزادنایب راوید یور.یبانط دهآوخ

 او شچمو دنوش یم تفتلم انآ
 : هیاریگم

 یدوب یبیغ مدآ كيوترک | اما
 یگید تروصنآ رد چیه : ررظچ
 وتو دتریگبار تیولج دنتناوتیمن
 نادنز زاتساوخیم تلد هک روطره

 هک یزیچ اما :.. یتفریم نوریب

 ینعی « یوشب بیقتیناوتیمنوق تسه
 اهنآ هک تسنیا «تسا لاحم راکنیا

 ... دناهدیشارتن یریک ولج هلیسو
 «یوش»یبیغنک یعسیناوتیمرک | سپ
 یندشالسا هک یئاهراکهچمه كي ای
 الثم هک ی نزب یکلک كينک یعس.تسین
 لحم ود رد یتاوتب دحاو نآ رد
 مياقیخاروس كي یوت یناوتب ؛یشاب
 لاحم یلومعم مدآ رفن كي هک یوشب
 , نایمزا یناوتب؛دریگباجشیوت تسا
 یراویدورد جیهو یوشبدر اهراوید
 ...یلاه زیچهچمه كی :دشابن ته اردس

 هئاوید نم هک ینکنرکف تقو كي

 «مزادنایب تتسد مهاوخیمای «ماءدش
 اهتدم ها +ک تیارب متفک ...ینرآ
 ءت یولج نادنز نیرومأم شیپ

 هدنام

 نیتنوک ناس2
1 

 ۳ یک رارف یهاوخیم وت ینر 0۲ ۰۰ یون ار < نیتوک دا ار <

 ۲3ز یرادنیاهراچ یی « یراد مه
 ِک "مع ار تالاحم هکنیا زا

 1 ی
 کروطنام هقیقد دنچ یارب

 ژوماخ ۰ میدوب هتسعت باتقا ری
 د.هکیلاحرد لا دعب «میدنام
 هتخود لب اقمهطوحم هبار

 2 حنا سفت یهارو هدرب

 ۱۳۳ تا هدرکاادیچ متفک
 اوتیم مهقفوم ودن زیم

 . منادیمن « هنای یشاب
 :یمن یتردق هچمه مدوخ
 ,:,متسیندلبار تالاحم ماجنا
 رم لایخ یب و تحار هک
 ارمدوخ یسبح یهرود

 اهچلاسهد رناشزا...هلاس
 ...ماهدرکی طار شلاس
 لاعادخ

 شاب



 هدینشهکیتقومودارب دنادب هک مک
 * هچ میاهدش فرصتمواپ كمك زاام
 هدادناعز یلمعلایکع

 * قالا لخادهکتیارا دعبنم
 ۱ نیمهیتدم:متسب تشیزا .ارردو مدش
 : مدرک ماگنوانو مداتسیا تک اسروط
 تکمین كي یور شیوریور منفرد
 : «تور»..متنگنیه مهزابو متسشن

 اد ی
 همینیراکیسرریز هدوبلوفشم شدوخ
 دادیمناگت درب شتسدرانک هک ید
 ۱ تک س

 ور رگیدکی اب |ریخا <شیرتی ۱
 ه شوخیاه زور و هتشذک راختفارپ نارود هرابرد اپتدمو ءدش
 , دن دی دتخو دنورک تیحص

 . دتتسه نازاملیق هجوت دروم مه زونه دنمرنهود نیا

 لس
 ک ناییکت ننا 0 ردناوختساناکشپ نا حالطصاب 9 «كنرک 8

 همیرکنادیپ یتلعو رم : تسد ابنآزا نازاسلیق مه زونح ی



 | هنهدیم هویج
 رتفرگ هزیاج

۳ 
 رو-ف نلک مایفنیرخآ

 تسشراهک درادمات <ردزا باترپ

 . دنکیم افیایلرنآ رد مهنیاتک روب

 یولعدیسلیعامسا دیسیاق ۲
 زا - ۱

 ثچوک ردارب

 < روپاک یمش» لاسوا

 رد یعالطا روپاکحار
 بلغا لثم اپیدنه ریز تسیلتسد

 یبترم هیرشن یئایسآ یاه روشک
 دوخناگشیپ رته تاصخشم هر

 | روالاسو نس ميناوتبام هک دترادن

 مینک اسنتسا مشیارب

 نیر رزب دنیوگیم - ۲

 هک تسا ناخبوبحمدنه نادرک راک
 هکلم - راکوپ نوچ یئاهملیف نوک ات
 اردنه ردامو - الاگئام - یسناح

 ةتبلا نیا یلوتسا هدرک ینادرک راک
 ار ملیف تمطعام هکت سا یطرفو
 هن مينادب نادرک راک یک رزب كالم

 «یورلامیب >دیابهنرک وا رنآ یوتحم
 نادرک راکنیرتک رزبار؟ماراهاش»ای
 تستاد دنه

 مامب هاب( ملت ۳

 دنریکیم دزم ملیف ناگشیپرنه
 ار شدوخدخ یاشر ضحم سکچیه

 دزادنایمن تمحزب

 «س -ج بم م» یاق۲

 تبحمزا رکشت ضرسع زاسی
 تفگدیاب هلجم ناکد نسیونهج اتش

 ه

 رد

 طقف <ینک اکزدیجا»زا -۱

 نت

 ریز هتل

 >> هلحم

 تیوب |اراووخرط[ دوم عیب رعهمات یا هناک عج همان و

 یا هشیپ رتهیگعنا وتب دیس ریاههمان تب رثک |هبهح هتابات

 دناسرپاچب ؛ تسا بوبحم همه زا ثیب هکا|

 درم بلقدب

 داد دنهاوخ

 لتمات تسرهق نتشرن - ۲

 دیهاوخلاسماهک ماردویئانجیاب لیف

 الوا : تسا نکممریغ تلعودب دید

 همانرب ایت اث دسریم نایایب درادلاس

 و تسیل موعم قیقحتب اه امنیس
 ینیبشیپ !راهنآالبق درادن ناکما
0 
 فداص نیسح دمحم یاق ۲

 داژن
 ملیف < یفروم یدآ 3 - ۱ 13
 لاححرش هک |ر«منبجزا تشگ اب

 اکیرمآ رد دوب شدوخ كنجنامز
 راکسا هزیاج زونه یلو هدرک یزاب

 تسا هتفرگن

 <توهشورورغ» ملیف - ۲
 دوب یمیظعو جرخرپ ملیفدنچره
 یللملانیب یاهلا ویتسفردیاهزیاج یلو

 تفرگن قلعت ناب

 ۹ یرک ذ رصانیاق
 رد ملیفنآ .تسا حیدص -۱

 ,زیاجنارهت یلامنیسلا ویتسف نیلوا
 دوب هتفرگ ارتسخن

 لوالر <داستدراچبر» - ۲

 . دومن اقا ار <یوربا رث ملیف

 ترب سکع ندرک پاچ -۳
 تسیث تالاوئس وزج هک رتسکلل
 پاچیاضاقت هک دیشاب هتشاد هجوع

 همانرد ار ناگشمپ ره یایسکع

 ميرکشتم

 دیتسره یاهناک ادج

 یاق [ای ونابای هزیشود
 » تا )

 ملیفنآ فیقوت تلع لاو - ۱

 دنتفکیممیدیمهقن .یتسزدب مهام ار
 تشزیاه هبنج یضعت هکنيا رطاخب
 یور نایجراخ یارب ارامیگ دنژ
 فیقوتا رغآ تساهدرک تیشتملیفراوث

 زا رکیدراب یزوردیاش ۰ دناهدومن
 دی رد فیقوت

 دیاهدینشیسک هچزا امش - ۲

 هار» زا یناریا نز ناگشیپ رنههک
 رک |یهگناو ؛ «دناهتفرردب تباجت
 ابتآ مسرو مسا |رچ دنشابهتفر مه
 ؛ دیهاوخیمام زاار

 لورم + امشهوملاوتس ۳
 تسا یجراخ یئامنیس تافل یضعبهب

 رد هلجم نوگائوک تالاقم یطرد
 هدادنساپ دوخ یدوخب ریخا نایلاس

 ارهلجم بلاطم هچنانچ , تساهدش
 ثش نودب دهشاب هدناوخ تقداب

 . دینادب اراهنآیناعم یتسیاب
 ین ایقدصق داصدمحم یاق ۲

 شیپهب ناهاش» ملیف - ۱
 هک هدیسرن ناریاب زونه ؟دنوریم
 یلو ددرگ مولعم نآ شیامن نیرات
 ار منیفنیا هک درک ینیب شیپنا وتیم
 . دید میهاوخ رکید لاس

 زرتیپنیج ملیف نیلوامات - ۲
 . دوب < لیتساک نتیباک

 ذفاکیور اردوخ یاضاقت - ۳
 . نیتسرفب .یاهناگ ادج

 لیودرگنیذ ِ ۳ س زاب ۰ رد موزاوسبشنا

 ۱۳ وزولد یر درو مهر
 ِ تسا هدوب

 رو دم نوک کنم ا9لولهس 2 ۲ ۱
 یر كیمالکرثا زا یابتا
 ۲ زا ( ناورسرتخد»هپ موسوم
 یروفدشیلکوید - نیلفهناو ملیفنیا
 ۱ تور کلم) ریبک نیم ۱ (سور یبالقنا) فچاک و ب یاهلر
 یمکلم دوهیاق آ

 مکینکتبلاطم نتشون - ۱
 رخ ار ناک دنناوخ زا یدایژمدع
 ابلآ تون زا مهامراچان . دنکیم
 رنک یم یراددوخ

 ملیف روم ردمه امهدیقع ۲
 تسا امشلثم ابیرقتینطو یاه

 هدعوامش رطاخ ضحم - ۳
 بلاطمتسرپف ناک دنناوخزا یرگبد

 . ميتشادرب ار

 باچ مه ار هتفه سکع - ؛
 یشیامرف رگید . میاهدرک
 ( دیتشادن

 رذآ ی فیرش ثرمویک یاقآ
 رد مش یفارک و ببر سکعزا

 اب هدیسرپ .دشدهاوخهدافتسا هدنب آ

 و ملیف مادسک ردهسوب نیرتینالوط
 ۲ هدشماجن| اه هشرپ رذهمادک هلیس وب

 رضوم دایز مهاکيمن لایخ هلاو
 ها دیمن+ امتهچ رهب یلوجشاب یممم
 یژردول رصان یاق[

 (تاهنصا
 فو رو 0 ۱
 رب فورعم ملیفتیففوم
 9 ِ یقشعیاه هنحصرر طقف

 یاب ۰ تسنآ ی زیمآ كنرو
 هآ یاامتیرکیدرابکب تسا

 : هباهدرک توانق هابتشا 7

 و
 1 شضحم غورد < خناف»

 :ردهیقپ



 هم ریاوک هناخوور لپ

 )۱ تك ۳ رافب -ِ

 دتسآ و وارد هج *معه هان رد

 زاو راک .د ته ۲ (.منیگ كلا) هشیپرنه نیرتهب - ۳ لاس ملیف نیرتهب -۱
 ۶رح 7 + ثاب روم نیل رتهب تا لوب ریل ۱) تمارادس نیرتهب - ۳ (نیلدی ٍدد)

 زاتن یه ب ۷ یرادربملیا نی رتهب و

 یسولد راس ۳1 نانیس رو تشمآ

 رتساب :

 زنیکاه كج - سنیگ کلا - تدل اب لب و

 ید

 تر و

 او و
 دیگ رس سس حس 26

 و ای اس درس
 ۲ و سحر



 دنرادووحو مهیرگید یاهرتک | رک

 اهنآ يلاع و یمیبط رایس هچو هک
 رد لماگر هدروخن تسد دوشیم ار

 رک ادیپیک دنزیاغوغرد ؛تعیبط
 ملیف نامرهفنچپ رسیود نتفای

 تقاطوراوشوراپسب یر <یسک ار
 .هیعیسالو4 هنوللپ5> . دوی اسرف "

 تقوا یک هلز دونم هک ی ت
 دندروهینع رنو هردو من

 هک یدحات هدندرب تشزیلیخ نب

 دندوپ هداتفا مدآتخمر زا ًابی
 دوخ ملیفیارپ هک میدرک مالعا

 مرال یتاصختم نینچ اب هچب
 +ورگ هررگ ناردام و ناردپ
 ویدرتساب هتفرگ ار ناعیاههیب

 دندروم
 یک ديسرواههچب نیاشیامزآ

 نارتراهرودکیابماوتناشد
 یکی هرخالاب .د تمحژریو

 یاهچبرسپ نیا , دشادیپ اههب
 .دوب < يتودرومساودلاف

 یدسچ زا .دمبزین اد م
 نیا :میقابتمحزووجن

 < یگلرتنپاوگنارف > ش
 تشادیرادب ارس لهششردب

 ززح دیر

۱ 

 هد را كييروگرگ اب «ناعاجس
 تیفف ,هوترهش را ریكنپ ۱«تسج

 رد ؛ مررددوخ یکشیپرنح یک دنز ۴ و
 مایلبو»ینادرگ راکب <روعنی> ملیف

 دنلابهم قزاب بو
 هات وک ونا زود یقشع

 الیرامابیئاذنخآ۰ مرد تمافا

 دندرگ یمرگف همه هک« دلانیر»

 اهلاتیا هک رزب ناکشپرتهزا اهدعب
 < ردلاتپر» زورما اما ...دشدهاوخ

 ترتف اوکنارف»و ,تساونان درگ اش

 روشک بوبحمیاههشیپ رنهزا « یگل

 دوریمرامشیام
 هفالعو روش همهاب «یسک او»

 هتفر جرضب شداجیارد هک یتمحزو
 ررف زج اهدننک هیهت یارگ دوب
 ربل نوملیمكي ...درواین رابب یزمچ
 اهتنم دیدرگ ملیف نیا هیهت فرس
 ینامزابنرافمنآ شیامت يسناشدب زا
 هدر یسلاگیرما یاهملیف هک درب

 لمس و هجرسک لانفا ار افاسیم
 . دیشگیمدوخیوسب !رنایچاشامت

 ملیف ناشدوخلوغ اهیناکی رما

 یاهدن زاسیورینرظاخم >ار<یسک اد»
 هدننک دوسبانهطروزا ار لاتیا هک

 هک داد ناشنو دیشک نوری كنچ
 تح »۰ درادتایحزونه وشک نیا

 تذل یناگدنز

 زآ وس لب ۵ پس زا ی ۳

 رافسان تب گیت

 طقق یسک دنززرد نفیتسا الح

 كي هکتسشپا نآو دراد

 لوا لو دوشادهپ یاد
 لاسم اتوارخآ ته ذب

 ماسو یعطقروطب ار والر

 ییاهملیف ارثکا و تساهدرگنز اپ
 ایو هتشادار

 مایف ۱

 موسو مود یایلر اب

 تهشیپ رثه رباس عامشلاتحت هکشا

 یارب نیا

 تسیپ یدیعب .یوزرآ نفیتسا

 تل هدر مایل رج

 (؟ناویآ تانوممس شن ) هنص تس مس تس تب تب تست

 نا وجیاه ریش

 : <باتفآ رد یکم , «<وجتسجد

 :ویلدرتسک را هتسد «بنگیمنارتاد :«<تیدب | اتاجنیازا »

 دادعتسا زا یرادومن* هتف,تسدزا» و

 یا رتک اراکیافیا ردرا یلاناوتد
 یتتوم ؛ رخاوانیارب . تساتوافتم "

 ملیفودرد«اهتیسژ[یرود یندمزایپ

 1 «ناوچ یاهرمذاو< ینناکیرتنیر»

 .دشر هاظكي رتیمد ینادرگ رب ودرح
  یملیفرد یزابلوفشم نونک |مهربلو
 . درادمان<یوزنم»هکتسا

 هیت
 و

 لشوخدیاپ مس
 یئابثت ساسحا

 ای

۱ 

 رآ یا رب < ناوج |

 نم او ناراگنربخبیتوم

 ۱ یژاپایرمن 4 نیارامنید»

 و

 زاب ودرآذگ تنها وخ شیامن

 ار لارنس نبا باوج
 نلرباسو ۰
 ملیفرگب هنارکب زاب #

 4 نرابع «دنزاد هک یلرتیمها
 زا

 ۳ س تانالپوه

 دز یار
 .(نچرگ شقنرد)تیرب
 اوس (لربندراهشفنرد)لش

 هتنومنایلیل -(تکیر
 : .(زاو-نارف

 |مایفنتم كيزوم *
 اهدیرفوگ و ه> یاه
 1(« ایردرگنوسفا>ملیف

 ۲ ۳ تسا هدشارجاو
 ونو-ف نادرکرا *

 «دلانود كام ج»

 - دنا رمایف هلحم
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 یو و حج قفس ی ی یه

 | یناری ۳ ی یامن |

1 
1 
ُ 

ٍ 
 ۱ یگند ۳ ۳۳ 0 ۳9

 آب ۹ لات ؟ جوک 0۶6 ربا
 ۱ تسا هدش هیبننارپاددنو نکات هکب ءلبف |ن نرتیل*ونیرتش دار
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 مسیحی نيم



 و ۱ ِ دو سل ز رول وب . لوس

 ۱۸4 هرام ۰ اب ۳ ۲ ۰. و اهدای 2 ی ۶
 ِِ# 9 4 ژ  9

 ۱ ۱  ح #ب
 ٍِ 

1 ۸۹ 

 :ن) ۳ ۸۸ ۱ ای 7 ۰ ((1؟ تسسش ترا
 0 >> نسدا))

۳ ۲ ۳ " 
 مر ی ۸  «

 ۱ 9 کتسا نآر : ۳
 ۱ 1 ۷۰ ب یاز ۹ 7

 عسولار یرام - ۱ ۶۱ ده
 نکا ۳ ۱ .هاس+ جو ۱ کش

 ۵# ۸ 2 , ؟برک ۰ و مو الف رود ۳ ف ارش ۲ کت
 كنح - ۰ ۳۹ 1  ۳۹ثب ۱ ۲

 ؛یدومع بت صسس ۶ .یکشیپننه یک مد ملیف
 تزاتح - ۱ دیهاوح 5 ,وروره اح هشهپسع نیا هربچ م

 زاتوف ۲ فینال یطیف ردیاب رطاهب ۱۹۵۷ اسروو دنتسهد وویلاه دنمرتعو روپشم ن « تفخادش

 لا ارو -۳ ب راطسا هریاج تفایرد

 111 دیوش هقباسمنیاهریاج هس زا يکپ هنئرب دیاشديسیونیام یارب تخاتش نان

 لک لاخ - ۰ هطاقتم لب 7 ۰
 ۱ مس ِ 9 و «آ هزژ ربد هتبب»

 مادرپ دنومدا - ۷ -  2
 و : یقفا کنش

 ۳ ۳و تو ما 6 نر

 ان -۰ ۰
 . ترفنووشع ۱

 جار -۲

 نارزرگ ۳

: ۳9 
 ناکشیپرنه نیرت رومشمزارآ

 ریام نیودلک ورتم يناپمک ویوویلاه
 یلاکیزوم یاههلیفرسزورماب او تسا
 ابیز > ۰ < نالررا من لیلپ »دننام

 مدک > <یوپیارمتیک > رظنم
 كنه[ »و < ریبک دلیفگ یز»:«تاعیاس ۱
 یمک ان.تشاددومن تک رش هلیمم#

 و هدرگ ادیپ اروامان دیتاوتیم تقد

 نیرتررهتمزا یلامزبناخ نیا
 دوجو ابودوب دوریلاه ناکشیپرذه
 هرانک ادنیس زا هک تساهتدم هکشپا

 یدای زرایسب هدهثلذعم هدرک یرهک
 یلانشآ رامان ابامنیس نادنمقالهزا
 کیماگنها روایاهیئامن رنهو دت راد
 شو- هارف دوپ یلاس درخ رتخد
 , اودیت

 هرمشودس ۷

 نینابج فج سن
 9وقردم ۸ نوسماس ب۸
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 ثور . (نارهت)ناینومیس ادلیه هک



 یرشر رد حرم
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 2 ی ۳
 : ایلاتبا فورعمو كلرزب ناگشیپ رنه دلا رتشاب

 هلاناک ابر امانایج .ایلاتاب کیر. تف یگاش زا

 من _س هد |[ ها نایاانآ کا  طسوت یراق نا تف
 ۹ "۸ ها بس



 ه قرشلا
 «لبیرگیتب .لنراذادنیل « نیپناج
 مان ینریت نیج و |اقنانیمنهرک

 تیفا

 هک یاهتسجربرافآ ناتصرت فف

 ویشترا تمدخ - نایاب سپ لو ۱
 هیبس مود یناپج كنجرد تل رش
 دادرارق » هب ناوت یم تسا ءدرک

 مرابرد زیچ همه و «هنادنمتفا رش

 راکساهزیاجدنچ هک درک هراشا ویا
 نیموس مود ملیفو تفرک ی لعت اهناب
 اح

 دنتسهملیف دنچ لالخ نیارد گوت
 مایپ یواح حال طمابو یعامتجا

 جیم هتک :تسا ها
 نابایخ رد یا هناخ ۸ ناتنرت

 تافاعم) «كنا رموب 2۰۹۹۹

 دنتسه«یناوغرا بل و (ل
 كي هیبترا شیپ یدنچ كوئاز

 : رگید هجوتلباقو تیمهارپ ملیف
 ۱۳ هحفص ) «نامسآ یاههشور

 ملیفنیا  تسادشغ راق (دینیب
 یمزرسهب راب نیمدنچ یارب 1

 هک ینیمزرس ۰ 7

 ینعب دوخدبدش یابسوحزا ی

 تخاش یو بنهناز در
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 همه هجدهم زرل-تبا زیلا

 شزرا فایکسدت هنارهام یفارگ

 دنک یم بک نآ یارب یناوارف
 < یمظنیب ونوناف» یجراخ یاههنحص
 زملیفلانشن رتنی| .نویل یویدوتسا رد

 مدیو نل [ *بوخ یلیخ

 ۱۹۵۸هی وژ * هتیقد ۷
 تربار * ویرگ در لکیام
 *رباوسا دلات ور*یلروم

 صبصت

 و یزاب ناکرچهب راکش زجم كوناز
 نياردو درادیطرقمهقالعزین یکسا
 رجبتم رایسب اصوصخم ریخا شزرو
 یتشآ

 هتنک ان تسا فیح هکباهتکن
 زا سپ « درمنیا هک تسذیا دنامب
 و لیف هیهت رکرد تسرامعم اهلاس

 رایسب نز نارازه اب كيدزت یامت
 ؛ینامدوخحالطصاب ؛باذجو بپ رفلد
 ملیف ورتس ورک رد لد یرمعرخآ
 زایث | وهتشاذک «نامسآ ی اههعیر»
 یابیز هک ی ثر «دوشیمت كفنم یو

 ..درادن مهیاهلتحالخلناق

 ی ٍرتل 1 <وک رک + تیلوژ»

 انز نیا ۰

 ۱۳ یا مدلی, یسدرب

 لعصععع ذص اطع لند

 ( یئاج ) بشرد رطخ

 ستسیترآ دتیانوب
 نیا للاح ایست یاب

 ضرتم هک ییلتا

 تنسنیوا یتقم نشقنرد نناریآ دروقیلک
 تیفیررک :راکن همانزور شقنرد یلاب
 وزچاس درانّوبل نریرابیدا «زنوج
 نآ یاربیمک شزرا نردامروتکیو

 ناجوزیدآهنمرین یویراتس

 هریلرازه ۲۶۶ تقرس یور نمرش
 ۰ ,دنزیمزود

 ضیجات یاهدش

 رگاشاءت ملیف رخآ یاههنحس
 ,دهدیم رارق ریثأت تحت الماک ار
 تروفملکینال ار ملیفنیاینادرک راک
 زدیلزلراچ ؛ هداد ك ترم ی

 هدتنک هیهک

 ۳ رب لتوماسدید لباق

 ۳ ی

 2 ع ححص هو عرح حصر عطر ححح حصحححصصحصحصصححصم
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 ماد رد ید
۹ 

 نیدایز ۳ 3

 ِ ۳ نیا هتسکش شرم طقف

 ] گی اهزور نیمهد هدروخ
 و یا

 هلب -

 هجرکم «بوخ -

 ی فن ردشب | رب تسا ست
 1 ابی هکیلاحرد

 ۲ متفگ دوب
 ۳ 13 دزکسبمش دماذعا ؛جبه -

 نرو ۲ ار طحلادنچ ک تور

 1 رکاع یلابدمبو دشیخ نمب
 : نیشرپ _یرواب رید

 مادعآروطجرخآ رخ آ

 ۶ کینکتم

 :مدز دادشرس مشخاد

 رگید دزادنروطچ -
 ملثموزاک قاطایوت شدن زادنا
 :..ددنکتیه شا هفخ

 اعمكب ..؛دشن نشور هیضق
 ؛ینمی 6 ینرآ 2 مرج :رصتخم
 یم تباثدوز نابهگنكي لتقب

 3 س

 یو

 شمادعارولطچ یدیمبف

 . مدش دشلب اجزا هظحل نیارد
 د نامشچومدوب هداتسیا وا.رس
 ی شتآ وا ربتشاد میهتلم

 تک رحاب مهزاب« تور

 اپ|رمقرحیناوتیمهک داد

 .دنکرواب
 0 نب» هف

 :وک نیاب مرج كيبار



 یمداخ هبود ناج تمعقن 

 «نیدکب و لپچ » و « ایکلل» زا رت باذج و رث قیمع یراکهاش

 تاج تمیقب

 ریث ات تحت ءانثتسا نودب ]ر همج

 داد دهاوخ رارق

 تاج تمیقن

 لاس ملیف نیرته و نیرتیلاع
 ات



۱ 

۱ 
 ۳9 ۳ تب نکن نانسلکنتا ایا,هیس رب هک

 ۰ ...اتنا رو را .تج

 ی 4 ی ۱ و :ِظ ۱ . ,)

 ۲ ما ربدآ یئاههم ان ربو در دجی تاد)رر ورا, دهن ؟تف لک یو ررکرتس ژ

 ]ر ی هم 1

 ۱ ِ ۱ سس
 تسادد رپ ی , سس تن

 ظ دوب .ن فر ام ره <کنا رروعرا مح

 مزرس رد و هدیدرت همت ن و 1 9 تاج تور دا هیت ۹

 دوش و ناهجدرم مومع دنسپ روم

 هو 1

 هخرع اب ادعم نم» «مرریلاعب رسراطق

 یاهملیف نیرتبب مادک ره هک
 . دوم نادنچودا ردوخ

 یناپمک یجراخروهاهرادا تفای
 تب

 یاهیگ دنیامت هعسوت ی

۱۳ ۱-2 
 رویلامشیپ »و « هلپ ۳۹>«مدب یوصاح

 دندشهتخانشناتسکتا یلامنیس تعشح

 الملانیبكنج نوچ

 « ادآناک« هنایمر

 یک رّرب مادقا دومنزاب هبعش كنک كنهرهشوداپ
 تالانارد یناپمک همش لیکشت دش نآ ماجتاب قفوم ۱۹۵۷لانسرو هک

 ناوتیم هک درب هدحتم یاربملیفهضرعشزرارپ و هلرزدرا زاب نیرخ آ تفکب

 .ناتسادزا ن [هژوس هک ه

 ون نا رطاخدیاب و 7 دید

 ۳ یلگنا دنمرتخو رویشم هشیپرنه <ر
 ۳ 1 یفژا یکیو هتنب هادرارقملیفدنپ ۳

 آلیتاد» طسوت هک دشابیم < كي هرامش

 . تسآ هدومن ینادرک زاکارنآ <تریلیک ی یئول

 یدرک هیهتیلاع و یراکتب|یاهژوسابهک یناهملیف ز
 . ..دش هداد شیامت یسراف ژالبوداب اریخا هک

  ناسرد ۱۹۵ لاسرد هک تسایملیف < تیلپهناخ

 ۱ 33 دادشیامت یتنطلس هداوناخو تبازبلا هکتامیارب یتتللس تاعرامت

 اهایرب هنبپ رد ار ایناتیرب یاهتیقفومو تاراختفا ملیفنیا
 ده دیمناشن

 ادرس راک وهیبترب هوالع <لواپ لکیامو رک ر بس كيرما 2

 لاپمک یاربزینار < باتهمردرفهستافالم»بلاج ملبق - ملیف

 هراکوب كرد ار ملیفنیا لوا یاهلر . دناهدرک هیهت <كنارروترا

 دناهدومن یزاپ یلسک آ دیوید :دیدج هشیپنحو<كنيروک سویرام»

 اوج نسفا ود طسوت یناملآ لار ولی ندشهدیدزد عوضوم مایفهووس

 َ «دشابیم تنچ نامزرد یسیلگنا





 بسا رص

 یهو زب

 الات و هسنارف كرتش» لوصحم یگنر عارد ملف كب

 ی اکزرت هار

 ایلاتیا رد یس رافب هلب ود



 یدوزب

 اند. سرد تا ت
 3 :ایلاب ۳ ه

 ِ صم ۱ بم ) ۱

 ۳ 1 4 : اب ی مایو اب ۵ و ور و
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 كارتشاب هسئارف رینک

 عرب دا و

 و ( نازاب هقح)

 ودرواخر,د نویا رب ناج هلیسوبزرتسام
 ناج فورعمرثازآ ونابتقا یک

 تساهدم | هدربیوربو هیهتر

 نسامدراچبرناتسادزا یابتا ( تسا داوسیب هاب )
 5 ابیتب طسوت هک دشانیم

 اتسیو هقیرطب ملیف
 رگ ذرد مامت تعاتم

 : یتخک قرغناتساد ( یلدشف شومارف بش )
 ورو یتیوک كام مایلیو طسوت درلرتلاو
 .تساددش, :ینادرک رلک

 ۶ و هک یار فو
 ود ار یچاشامت ملیف هژوس . دشابیم ین

 تشا وده | وخهکن یبیجعیئآ

 وذیهت نژیوأتسیو هقیرطب رحیپ

 دادعت هک هدشیرادیرخ ناریارد شیامن یارب اهملیق نیارنک |
 یاه ءامرد یسراف ژالبودای هیقب و هدمآ رد شیامنب اهنآ زا یدودعم
 یکی و سک ر یاهتیترد یتآ
 .دشده| وخ

 هتشاذگ شیامن ضرعم,رگید یامثیس ود

 یناپمکنیابش و تارادا مامت تسایر دوخ هک «كنارروتوآ >
 ناگشرپ رنه مادختتنا هب تسد دوویلاهاب تباقر یارب ًاریخا دزاد اد

 . دنک هیت یاهدیافرپ و هزات یاهملیف اهنآ تک رشابات هدز زور مهم
 شاکشب رنه هک دراد مان «كنوک كنوههبیتشک >یرس نیا ملیف نیلوا
 هخپ رثهدنچو (یناملآ )زنگ رویدروک -(یئاکیرما )زلرنسروا:زا دنترابع
 یزابنآ ردوینادرگ راک <یلکنیج مهر رگیدملیف كي یسیلکناو یئایلاتیا
 دهاوخن نیبرود یودج ۱۹۵۹ لاس نایاپ زا لبق هتبلا هک درک دهاوخ
 ..تقو

 رایخا لی رعس 1

 الاتسرتیدمک كي هک ملیفنیا
 دوشیمیرادربهلیف یناهیسارد تسا

 ینادرگ راکدهاوخیم دانلکیامرسیو
 . دراذگ او نوبت ُ؛دپمب مه ارثآ
 مساب ارواداتدوخ هک روطنامه دیاش

 هدتناسادهنایناتب ینافادوروت
 دنعرته ناونع دناوتب مه داترسپ

 دروآ تسدبشیارب ارنادرگ راکنیرت
 یناساب ار تالکشم همه لوپرخآ
 ادنگیملخ

 نادرگ رس هثیب رخ

 رفاخ لاحید<نیرام نید» ۰
 رد 3 ۳۹۹

 دیاب اریژ تسا هدرک بسک دووبلاه
 دنحاول آ رد اهویدوتسا مامق یارب
 !دنک یزاب ملیف

 كنارف اب ًاريخا هک نیترام
 «دندمآ ودباهیطعب >مسلیف ارتانیس
 ورتم یناپمک رد هدیناسر نایاپیار
 یدیلاه یدوج ابرسیام نیردلک
 < دننزیم ابکنز > ملیف رد
 رگییدراب دیاب «رینو .دنکیم یراب
 مانب یملیفرد !رتانیسكانارف قافناب
 یویدوئسا رد اهتنم «قشهسوتایفا >
 _ ؛ هوالعب .دیامن یزابرثراو ناردرب
 1 ارسپرد . تک ره یاضاقم نیمواه
 یرس دیاب و دقریذ مهار <لحاس

 نیاكایناتی

 3 اتش اف

 ردهک دنتسه رتاتناکشیپ رذ» نیمه

 دشنکیم یژابملیقصویدوتسا
 ملیف ناکراتس : لاثم یارب

 نس یور رد ار لر نیمه < هلبا
 دئدوب هدرک هافیارت ات

 دفلل هکیتفو>ملیف تسخن نز
 رت ات نسزا «دننکی م زاورپ اهكل

 رد اهملیف نی رد ًابترم و هتساخرب
 نیا و دنکیم یزاب رتات نس یور
 زین روپشمیاهنیرلاب درومرد هیضق

 . تسا قداس

 یدادربمایف بیترت
 هنکیمب ادا! ریاهسردم تلود

 ,یکشمیرنهییردتهسردم نآ ریهک
 شزومآ و یکدنسیون ؛ینادرگ راک
 هدفه ردنایوجشن اد .دی ایم لمعبینف

 نیا رد لیصحت هب عورش یکلاس
 دشابیملاسینپ نآ هرود هک هسردم
 ام الیصتتا خراف زا هنتیامتیم
 ناگ راتسبلغ| هک تساهسردم نمح

 د هدمآ نوربب هحیرفشوخو قوذاب
 امنیس و رتاات ناگشیپ رنه لیخ هب
 ,دن | هتسویپ

 روشک نیا رد زین نویزیولت
 هلیسوو هدراذگ دایدزاب ور تعرسب
 و دناکایورب یارب تسا یرثوم
 هعسوتتمج رد تاغیلبت هژیوب تاغیلبت
 تو

 كيات دشک یم لوط هام تش»

 یرادرسیملیف یلو دیآ دوجوب ملبف

 ر ۲ هتقخارهرد و ددکیم لوط
 "یم لیطمت ارزور كيو هدرک

 *درادهیجت

 ویلا سس ست یم هیبت ثپمانيد فورعم

 . ژورد* ات ۱۶ تدم فرظرد یقیفح

 كي<یناهنپ نانمشد۶
 دلو دسنا رفو ایلاتیا

 اطسوت+ ک تسما هسن

 خ شخپ امندرد *«اوروت ۶
 اینا تند ار
 ین ارنآ ینادرک راک ۳
 ی هک هداز ماجثا

 | وخیمهچ مدرم دنادیم

 اواحرپ ار شیابلیف تلع

 1 ویدوتسا هچرگ ا

 یو وراد هلصاف یلیخ دوریلاع

 ,ترفاسنیارد نم هلرحمهک

 نمعوبتمتلود یراودیما دش
 طبس دراد لامتحا هک
 :رتشیب | رامو هاتوک ار دیعب
 دنا كيدرت

 دادرا نتنوخو مه مهد
 1 ادم هک دش تاپ

 ته .عتئم نیفرط

 ۷ ویدوتسا
۹ 



 بش

 ۷ اپ ن ات ام)رد

 نکم عادوزگ ره

 ی روت ۱ س زاش هاب ود ۱

 یگنر
ِ 

 ۱۱۷76۲ (۵000«نک معاد و ۳1 ِ

 كا رتشاب ُ ۳

 ز جزوپ لنگ سوق

 لاس تر هشیپرنه نیرتهب هریاج هدنرب

 ناتسلگنا یرنه یمداک آ زا

آر فزگر ه نآ هرطاخ هک یاهدنزرا مارد
 ءدش دهاوخن شوم



 ن اره

 ّ ودآ ییجل» ی رب نونک ۷: هک یا رجا 3

 تسا هداد و دریذبات تن

 1۹۹ «# ین ی 93 ندج 2 اهن تان هه

 هسنارف یسیلپ یاهملیف روهشم ی
 تایلمع اپ ارامش رگیدرابکب ملیف نیادد

 ... دنک یم توهبم دوضخ زیگنا تریح





 ی. یسیلگتا فورعم هراتس

 يهاگ ودیا
 نه اما

 ایلاتیارد یسراف نابزب هلبود

 احس رهش - نآ رهت:ه هقنک جارو
 راکب هکنیازا د

 نناتقا

 بلق (ش وخ هراک در

 ترا ن سن اس ن زی]

 روم نم
 ۱ابیم یفاکیندب

 ۱ ویا
 7 هکشیااب

 ادجیب هدشابیم < ومبل
 او ]اف مانهمجرت

 رتفوه عدبت یتفو بلا
 رنگیم دوح ناتشید یارب یا همات
 نفدربنتشوازا تسدراک طسا وارد

 رکعت دوخ تسوداب نفلدابو
 رراذگیم نایمردرا اب را رمزال بلااعمو

 لاب لیسول ایل 2 1 تب 9 ناکمش

 با روجزورردر راب راهچ ایهس

 ررادتسردد دنکیم ضوعار
 . درو شدوخار شیاهبووج
 یلجت "۲ ریپ

 درادمداعلقوف هقالع زیچودب
 نوک انوک یابکسورعیر روآ مج یکی
 نرتندروخو امنیس نتفر هرکه
 ! یکیراترد هدادوب

 نتسه نوتل راچ
 یروآ بج هب هداعلاقوف ترارحاب
 یوگتیمهتسن را بتک فلتخم یاهپاج

 دزا درب یم

 اون می

 هقالعكب زوم تاحفص ندینش»

 ار دوخ تفواپتعاس تسا رداف

 دن ارذگتب راکنیاب
 سالگ اد دل رک

 تاقشاس یاشاس ۳

 هک هراد مدیقع یو دوریمن یشزرو

 !تساهدوبن یبوخ یچاشامت زک ره
 نولام یتورود
 داهنشهپ دوش تسودیسک اب هکنن|ضحمب
 !دنک یشاقن ر شربوصت هک لک سم

 سیت رک ینوت
 یا هقیفهدنچهکنا زا لبقرک ره

 شباوخ هدناوخم « همانزوراب باتک
 دربیهن

 رن درات اوا
 نیس هک و زاد نییجع تداع

 یم باطخ «مزیزع» شناتسود

 ۱۵۷ هرام





 اب کو
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